Zó houdt u uw
Schellevis tegels heel
eenvoudig jarenlang mooi!

schellevis.nl

Met Schellevis tegels heeft u gekozen voor een tegel van hoogwaardige kwaliteit. Schellevis tegels krijgen
na verloop van tijd zelfs nog meer karakter. Bovendien zijn het tegels die maar weinig aandacht vragen wat
betreft onderhoud. Wilt u maximaal plezier van uw investering in Schellevis tegels? Volg dan onderstaande
onderhoudsadviezen. Gaat het om tegels die kort geleden zijn gelegd? Dan is het mogelijk dat u een
kalkzweem ervaart aan de bovenzijde. Deze kalklaag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf.
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